
Velkommen ut i skogen opp i trærne

-klassetur med action
To dager med klatring, Via Ferrata og overnatting

Pris fra kr. 1150,- pr person

Se www.klatringpagrensen.no/skoleklasser

2 dager, overnatting, klatring, riding, Via Ferrata, padel mm...



Klatring på Grensen er en av Skandinavias største klatreparker. Visste 

du at den ligger rett ved et av Vikingenes hovedsete i Norge? 

Klatring

Klatring på Grensen
Klatreparken har over 270 elementer i
20 spennende løyper, 5 ulike tarzan-hopp 
og mange ziplines. 
Her vil alle kunne finne utfordringer! 

Vi er Norges kuleste klatrepark der 
glede og mestring står i fokus.

Vi har også bakkeaktiviteter for 
de som ikke ønsker å klatre: 
Nett-tårn
Strikktrampoline
Frisbeegolf
4-mannssykkel
Kjempesprettert

Ættestupet og Låvehoppet
Ønsker du en ekstra utfordring og et   
adrenalinkick, da anbefaler vi Ættestupet 
eller Låvehoppet. 
Ættestupet er 24 m høyt og det eneste av 
sitt slag i Norge!
Låvehoppet er 13 meter høyt.

Rappellering og Paintball
Hos klatring på Grensen kan du oppleve 
action flere dager på rad. 
Vi tilbyr rappellering og paintball.



Brekke  -Via Ferrata og slusing. Europas høyeste sluseanlegg. 

Vakker natur, ingeniørkunst, historie og adrenalin - alt på ett sted 

Via Ferrata Haldenkanalen
En spennende rute med Europas lengste hengebro, 
klatrerute og Østfolds lengste og raskeste zipline. 
En spennende tur på ca 1,5-2 timer. 
Her er det god utsikt over Brekke sluser og Halden-
kanalen.
Muligheter for bading ved stranda, og kanopadling.
Via Ferrata Haldenkanalen ligger 30 min kjøring fra 
Klatreparken.

Inspiria scinence senter

Med kano i Brekke sluser

Med flotte utstillinger og spennende 
aktiviteter, planetarium, aktivitetspark, 
sykkelutlån, gårdsbutikk og café er det noe å 
oppleve for hele familien. Å lære noe nytt og 
interessant, samtidig som du har det gøy, er selve 
essensen i det vi gjør her på vitensenteret. 
Vi kaller det #moromedmening.

Brekke sluer er Europas høyeste sammen-         
hengende slusetrapp med totalt 26,7 m løftehøyde. 
Enten en velger å padle på kanalen eller å være 
med og sluse så vil det være en flott opplevelse 
i vakker natur. Kanoene blir lagt ut ved en liten 
strand med egen gapahug og grillmuligheter. 

Halden Padelsenter
En dag i Haldens nye senter med 3 baner og 1 
singelbane. Dette blir en dag med lek, moro, over-
raskelser og konkurranser med bordtennis, biljard 
og padel. Vi spiser felles lunsj i Loungen, hvor man 
også kan spille fussball og basket.

Aktiviteter



Halden -byen under festningen
Halden er en idyllisk småby ved Iddefjorden, og i 
sentrum ligger gjestehavna med kort vei til det 
meste av aktiviteter. Byen har et stort tilbud av 
aktiviteter til lands og til vanns.Over byen ruver 
Fredriskten festning, en stor og betydningsfull 
festning full av historie. Historie er det også mye 
av i bysentrum som er er preget av Empirestilen og 
tidlig internasjonal sjøfart. Visste du at den 
industrielle revolusjonen i Norge startet i Halden?

Andre Halden-aktiviteter 

Fredriksten Festning

• Rød Herregård
• Monolittbruddet
• Svinesundsbroene
• Omvisning på Fredriskten festning
• Fredrikshalds Teater, Norges eldste i sitt slag
• Spøkelsesvanding på Fredriksten
• Hesteridning
• Store og små arrangementer hele året

Fredriksten festning - En levende historie i over 
350 år - fra landets viktigste forvarsbygg til en av 
landets mest spektakulære kulturarenaer. Hadde 
det ikke vært for Fredriksten festning, så hadde vi 
ksnkjer snakket Svensk....?
Men pass på - historien er aldri langt unna. Hvem 
var det egentlig som skjøt svensekongen Karl XII? 
Hvor ble det av fangene som prøvde å rømme fra 
festningen? Og hva er det som svever rundt 
Klokketårnet ved midnatt...?

Norge starter i 

Halden

I 1716 reist’n - I 1718 datt’n. Visste du svenskekongen Karl XII ble skutt her? 

Kanskje vi hadde snakket svensk om ikke...?



O v e r n a t t i n g

Trenger dere transport til/fra Halden, og/eller i Halden?

Ta kontakt for tilbud. Vi ser frem til å høre fra dere. 

Høysand Camping
Kun 15 min fra Klatring på Grensen. 
campinghytter med 4 sengeplasser. 
Felles servicebygg. Restaurant med helpensjon. 
Egen sandvolleyball- og fotballbane, minigolf og 
bademuligheter i saltvann. Ligger ved nydelig 
skjærgård.

Bråtorp Camping

Stenbekk

40 km fra Klatring på Grensen -helt på grensen til 
Sverige sør for Iddefjorden.
Campinghytter med 4 sengeplasser. Felles service-
bygg. Muligheter for griling. 
Egen sandstrand og muligheter for kanopadling, 
fisking og tur. Kun 5 km flott sti til grensefossen 
Elgåfossen.

Ca 25 min fra Klatring på Grensen. 
2-4-mannsrom med dusj og toalett på alle rom. 
Badeplass og muligheter for kanopadling i Vest-
vannet. Restaurant med helpensjon. 
Egen fotballbane, utendørs hinderløype, klatrev-
egg, sandvolleyballbane og bordtennis er noen av 
aktivitetene på senteret. 

Kamperhaug gård
Kun 15 min fra Klatring på Grensen. 
Hesteaktiviteter og mulighet for fisking, hundetur. 
Overnatting på flatseng i sovesaler. Felles            
bespisning i matsal. 
MIddag og frokost i felles matsal. Mulighet for å 
smøre matpakke. 


